
Styrelsemöte Bohuslän-dals stövarklubb. 
 
Ed 2017 03 20 
 
Närvarande 
Anders Johansson, Kent Karlsson, Roger Blad, Lars Wiktorsson, Arne Berg, Kenth Alfredsson, 
Jesper Karlsson Ronny Johansson och Anders Nordström. 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar att mötet är öppnat. 
 
§2  Val av justerare  
Arne Berg 
 
§3 Föregående protokoll. 
Föredrogs och godkändes. 
 
§4 Drevprov och RR. 
Kollegierum för drevprov och rr. 
 
§5 Kassören redogör för ekonomin. 
Kent föredrog ekonomin och informerade omen ny sponsor och fler är på gång. 
 
§6 Utställningen 2017. 
Utställningen 2017 05 20 kommer att vara vid Ragnerudssjöns camping i Högsäter 
domare blir Siv Bengtsson. Tält skall inköpas, Arne Berg fixar detta. 
Ringsekreterare Birgitta Johansson och Walde Dalstrand. 
Efter utställningen har vi som mål att ha en fest på campingen. 
Anders Johansson tar kontakt med Ragnerudssjöns camping och bokar. 
Utställningen 2019 planeras att hållas på Baldersnäs i samarbete med taxklubben. 
 
§7 Stövarjaktensdag 3-4 dec. 
Stövarjaktens dag arrangerades den 3-4/12 i Laxarby och i Kville  
Roger Blad, Anders Nordström och Lars Wiktorsson delar på ansvaret för detta. 
 
§8 Vinterprovet med KM & DM uttagning 8-11 feb. 
Vinterprovets resultat är uttagning till DM och klubbmästerskap. 
Till DM gick Fin Baljåsens Scott och Små Temsgårdens Anja. 
Vinnare av KM blev Fin Baljåsens Scott. 
Kollegium på lördag kl 17.00 i Ed 
Förslag på startavgifter till prov. 
Elitprov 1000 kr. Öppenprov 500 kr. Rörligt öppenprov 300 kr och RR prov 100kr. 
Förslaget tas med till årsmötet och beslutar där. 
Två nya domare är godkända, Anders Nordström och Kent Karlsson. 
 
§9 Hemsidan. 

Arne Berg informerar att nya hemsidan startar den första april. 

§10 DM Sponsring. 
Sponsring med 5 000 kr till de hundar som går till respektive Har-SM och Räv-SM. 
Frågan tas med till årsmötet för beslut. 
Motion till stövarfullmäktige att de betalar DM med 10 000 kr.   



 
§11 Årsmötet och aktivetsplan. 
Årsmötet hålls på Gästis i Färgelanda den första april med sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Efter årsmötet serveras det en bit god mat till självkostnadspris. 
 
§12 Regelkonferens och utbildning. 
Anders Johansson har varit på regelkonferens, domardag kommer att hållas vid två tillfällen under 
våren, tid och plats meddelas på hemsidan. Ny domarlista upprättas efter domarutbildningen är färdig. 
 
§ 13 Övriga frågor. 
Vandringspriserna utgår och pokaler till de som vår vidare från DM och vinnare av KM. 
Vandringspriserna utgår till de som har de sista inteckningen. 
Frågan tas med till årsmötet för beslut. 
 

§14 Mötet avslutas. 
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 
Ordförande.                                            Justerare. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare.                                            Kassör. 
 
 
 


